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Úřední zprávy OFS č. 22 (27.3.2019) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

OP muži 

bez závad 

 

III. A muži 

D. Kounice – Žabčice, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Koryčanská – 

článek 20 RFS) 

V. Šumice – Tvarožná, v ZoU uvedena chybně uvedena doba hry 1. poločasu, (R Srba – čl. 20 

RFS) 

 

III. B muži 

bez závad 

 

IV. A muži 

Rajhradice „B“ – Hrušovany, v ZoU chybně uvedena 2. branka domácího družstva čas) a 

neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R Urbánek – čl. 20 RFS) 

Blažovice „B“ – Újezd „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Pospíšil 

– čl. 20 RFS) 

Modřice „B“ – Kobylnice, v ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 2. poločasu, (R Marčaník 

- čl. 20 RFS) 

 

IV. B muži 

Budkovice – Domášov-Říčky: v ZoU chybně uveden výsledek 1. poločasu, (R Zach – čl. 20 

RFS) 

 

OP dorost 

Slavkov/Křižanovice – Bystrc, D – 4x ŽK 

Mokrá-Horákov/Ochoz – Dědice, v ZoU není zdůvodněno nastavení doby hry 2. poločasu, (R 

Srba - čl. 20 RFS) 

 

2. Změny termínů utkání 

 

OP muži 

20. kolo, Ivančice „B“ – Říčany: NE 28.4.2019 v 13:00 

22. kolo, Ivančice „B“ – Blažovice: NE 12.5.2019 v 13:30 

 

III. A muži 

17. kolo, Těšany – Moutnice: SO 18.5.2019 v 16:00 

 

 

 

 

 



IV. A muži 

17. kolo, Modřice „B“ – Pozořice „B“: SO 6.4.2019 v 15:30 

18. kolo, Měnín „B“ – Blučina „B“: NE 14.4.2019 v 15:30 

19. kolo, Modřice „B“ – Moutnice „B“: SO 20.4.2019 v 16:00 

20. kolo, Měnín „B“ – Modřice „B“: NE 28.4.2019 v 16:00 

21. kolo, Modřice „B“ – Těšany „B“: SO 4.5.2019 v 16:30 

26. kolo, Modřice „B“ – Blažovice „B“: SO 8.6.2019 v 17:00 

 

OP st.žáci 

14. kolo, Měnín – Blažovice/Bošovice: NE 14.4.2019 v 13:30 

 

OP ml. žáci sk. A 

13. kolo, RAFK/Modřice „B“ – Těšany: NE 7.4.2019 v 11:15 

16. kolo, Měnín – Blučina: PÁ 26.4.2019 v 18:00 

18. kolo, Měnín –RAFK/Modřice „B“: NE 12.5.2019 v 15:00 

 

OP st. přípravka 

15. kolo, Modřice – Vojkovice: SO 6.4.2019 v 9:30 

 

OP ml. přípravka 

13. kolo, D. Kounice – Vojkovice: PÁ 3.5.2019 v 17:30 

 

 

3. Nesplnění povinnosti dle §10 bod 4 SŘF 

STK provedla kontrolu nahraných soupisek dle §10 bod 4 SŘF v IS FAČR a konstatuje, že 

uvedenou povinnost nesplnil následující fotbalový klub: 

 Modřice 

STK za nesplnění povinnosti dle výše uvedeného § uděluje výše uvedenému fotbalovému klubu 

pořádkovou pokutu ve výši 200 Kč. 

 

 

4. Projednání protestu fotbalového klubu Hrušovany 

 STK projednala protest fotbalového klubu Hrušovany týkající se chybně uvedené 2. branky 

 domácího družstva a výkonu delegovaného R 

 STK případ odkládá a žádá o vyjádření KR OFS Brno - venkov k podanému protestu 

 

5. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Oslavanech 

Fotbalový klub Oslavany upozorňuje na uzávěrku komunikace v městě Oslavany – více 

informací níže: 

Krajská silnice II/393 v úseku ulice Hybešova od křižovatky u Dělnického domu směrem na 

Ketkovice v délce cca 1km. 

Celková uzávěra bude trvat od 17.3.2019 do 30.11.2019. 

V době této uzávěry nebude možno se přes Oslavany dostat do obce Čučice a především 

Ketkovice.Objízdná trasa pro všechna vozidla je vedena z Oslavan přes Padochov, Zbýšov, 

Zakřany, Vysoké Popovice a Rapotice – viz. obrázek níže 



 
 

 

6. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle §10 SŘF (soupisky +seznamy) 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na dodržení povinnosti zaslání seznamu hráčů 

sdruženého družstva v kategorii st. + ml. žáků – T. 2.4.2019 

 

7. Semifinále Okresního poháru 

STK na základě schválených výsledků ¼ Okresního poháru, schválila rozlosování ½ Okresního 

poháru, které bude sehráno 8.5.2019 v 16:30 v následujícím složení: 

Oslavany – Troubsko 

Měnín - Střelice 

 

8. Upozornění STK - striktní dodržení článku 25 RFS pro SR 2018/2019 

 STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby na důsledné dodržení platného článku 

 25 RFS pro SR 2018/2019, týkající se pořádání nemistrovských soutěží a přátelských 

 utkání:  
1. Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se určí 
 v jeho propozicích v návaznosti na ustanovení § 43 SŘF. 
2. Propozice takové soutěže nebo turnaje schvaluje řídící orgán, do jehož kompetence 
 pořadatelský klub přísluší. 
3. Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční ceny, 
 přitom formu a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub. 
 

 

 

DK: 

Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže: 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/318?recordId=16228 

    

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/318?recordId=16228

